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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị 

giai đoạn 2018 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 26  tháng 10 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ 

GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình): 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và các hợp tác xã (sau đây gọi 

chung là doanh nghiệp) trên địa bàn thành phố Cần Thơ chiếm trên 90% tổng số 

doanh nghiệp đăng ký thành lập của thành phố. Nhìn chung, các doanh nghiệp 

này có năng suất, chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh còn thấp, sản phẩm 

chưa có sức cạnh tranh cao trên thị trường vì quy mô doanh nghiệp nhỏ, thiết bị, 

trình độ công nghệ còn lạc hậu, thiếu vốn kinh doanh, đặc biệt là thiếu vốn để 

đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ và khó tiếp cận nguồn tín dụng. Bên cạnh 

đó, rất ít doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu phát triển do vậy việc cải tiến, đổi 

mới công nghệ, thiết bị là rất hạn chế. 

Cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ năm 2016: Khu vực nông nghiệp - 

thủy sản chiếm 9,32%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 32,53%; khu vực 

thương mại - dịch vụ chiếm 58,15% GRDP. GRDP bình quân đầu người đạt 

65,3 triệu đồng. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 11,22%; Tổng 

vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 44.880 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn đầu tư phát 

triển/GRDP đạt 54,5%. Tuy nhiên, công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa phát triển. Đầu 

tư nghiên cứu phát triển của DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng của doanh 

nghiệp toàn thành phố. (1) 

Do gặp phải các khó khăn về quy mô sản xuất, hạn chế vốn đầu tư, ứng 

xử chậm với các thông tin khoa học, công nghệ… nên tốc độ đổi mới về công 

nghệ và thiết bị diễn ra còn chậm hoặc chuyển đổi không đồng bộ khiến hiệu 

quả đổi mới không cao, chưa đạt năng suất, chất lượng sản phẩm như kỳ vọng. 

Vấn đề đổi mới công nghệ và thiết bị tại các doanh nghiệp còn mang tính tự 

phát, đa phần doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư hoạt động khoa học và công 

nghệ (KH&CN), có rất ít doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu phát triển để xây 

dựng các chiến lược kinh doanh, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. 

                                                 
(1) Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 

phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ. 
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Chương trình Đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển DNNVV thành phố 

Cần Thơ giai đoạn 2013 - 2017 do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần 

Thơ phê duyệt ngày 20 tháng 12 năm 2013 đã hỗ trợ các doanh nghiệp giảm chi 

phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, đổi mới công nghệ giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. Bước đầu thành công trong công tác hỗ trợ DNNVV tại thành phố 

Cần Thơ và giúp doanh nghiệp có định hướng thay đổi công nghệ hiện tại của 

doanh nghiệp. 

Để tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ phát triển DNNVV và các hợp tác xã 

nâng cao trình độ công nghệ, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu 

quả trong hoạt động sản xuất; thúc đẩy việc tăng cường hàm lượng KH&CN 

trong các sản phẩm chủ lực của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ ban hành Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 - 2020. 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017. 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua Quy hoạch phát triển khoa học 

và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học 

và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ 

trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 năm 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; 

Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 

dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức chi quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước; 

Công văn số 1781/UBND-KT ngày 16/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ về việc chi thù lao giảng viên, báo cáo viên và hỗ trợ tiền ăn cho 

học viên. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát: 
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Cải thiện năng lực công nghệ của các doanh nghiệp trong sản xuất kinh 

doanh và bảo vệ môi trường. Tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu 

quả trong hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tăng hàm 

lượng khoa học công nghệ trong các sản phẩm chủ lực của thành phố, góp phần 

phát triển năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp bằng hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị. 

b) Hỗ trợ tối thiểu 24 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu 

ứng dụng và đổi mới/hoàn thiện công nghệ, thiết bị, nghiên cứu phát triển sản 

phẩm, nghiên cứu chế tạo thiết bị và công cụ sản xuất, thuê chuyên gia tham gia 

các hoạt động nghiên cứu phát triển R&D, xây dựng hệ thống thông tin quản lý 

nguồn lực. 

c) Tổ chức 04 hội thảo/hội thảo khoa học về quảng bá Chương trình; tổng 

kết chương trình; hội thảo khoa học về đánh giá thực hiện Chương trình; hội 

thảo khoa học cho khoảng 100 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý của các 

doanh nghiệp về nghiên cứu phát triển, quản trị công nghệ và cập nhật thông tin 

về công nghệ, thiết bị mới. 

d) Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ hiện 

đại để nâng cao chất lượng sản phẩm trong hội nhập quốc tế. 

e) Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các nghiên cứu ứng dụng, khai thác ứng 

dụng vào thực tế. 

g) Hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến, nâng cao năng lực công nghệ để hạ giá 

thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết 

kiệm năng lượng. 

h) Hỗ trợ 05 doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN để đa dạng 

nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới/hoàn thiện công nghệ, thiết bị, 

nâng cao chất lượng sản phẩm. 

i) Tối thiểu 500 lượt doanh nghiệp được cung cấp các thông tin hỗ trợ từ 

Nhà nước, các thông tin về KH&CN cần thiết, phục vụ cho lĩnh vực quản lý, đổi 

mới công nghệ của doanh nghiệp. 

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của công 

nghệ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến về những 

thành tựu khoa học công nghệ có thể ứng dụng, chuyển giao và sản xuất thử 

nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú 

trọng cung cấp thông tin đến doanh nghiệp thuộc địa bàn nông thôn. 

2. Tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, 

nâng cao năng lực cán bộ quản lý cũng như xúc tiến các hoạt động nghiên cứu ứng 

dụng, hoàn thiện/đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ. 
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3. Phối hợp tổ chức xúc tiến, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu ứng 

dụng, đổi mới/hoàn thiện công nghệ và chuyển giao công nghệ của các đơn vị 

sản xuất kinh doanh, các tổ chức KH&CN… 

4. Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ, thiết bị 

tiên tiến (so với công nghệ hiện tại của doanh nghiệp), đào tạo, thuê chuyên gia 

thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và tham gia các hoạt động nghiên cứu phát triển 

(R&D), xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp. 

V. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ 

1. Đối tượng được hỗ trợ: 

Đối tượng được hỗ trợ bao gồm hợp tác xã, DNNVV có địa chỉ hoạt 

động, địa chỉ lắp đặt công nghệ, thiết bị và quyết toán thuế tại Cần Thơ. 

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa bao 

gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao 

động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng 

01 trong 02 tiêu chí sau đây: 

a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; 

b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác 

định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; 

thương mại và dịch vụ. 

3. Điều kiện được hỗ trợ: 

a) Doanh nghiệp phải hoạt động đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh, 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của nhà nước. 

b) Đối với doanh nghiệp đã hoạt động thực hiện phát triển lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh hiện tại: việc thực hiện những đề tài, dự án nghiên cứu ứng 

dụng, hoàn thiện/đổi mới công nghệ, thiết bị, nghiên cứu phát triển sản phẩm, 

nghiên cứu chế tạo thiết bị và công cụ sản xuất, thuê chuyên gia tham gia các 

hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) phải có tính tiên tiến, tính hiệu quả, tính 

bền vững so với công nghệ, trình độ quản lý, khả năng tiếp cận thị trường hiện 

tại của doanh nghiệp. 

c) Đối với doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp đầu tư phát triển 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới: Việc thực hiện những đề tài, dự án nghiên 

cứu ứng dụng, dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ, thiết bị, nghiên cứu phát 

triển sản phẩm, nghiên cứu chế tạo thiết bị và công cụ sản xuất, thuê chuyên gia 

tham gia các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) phải có tính tiên tiến, tính 

hiệu quả, tính bền vững so với mặt bằng chung cùng lĩnh vực tại thành phố Cần 

Thơ hoặc so với doanh nghiệp có trình độ sản xuất, kinh doanh tương đương. 

d) Ưu tiên đối với đề tài, dự án có khả năng nhân rộng và tính khả thi cao. 
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e) Không hỗ trợ đối với các đề tài, dự án đang thực hiện bằng nguồn vốn 

từ ngân sách nhà nước. 

VI. DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Kết quả khi kết thúc Chương trình Hỗ trợ DNNVV đổi mới công nghệ, thiết 

bị giai đoạn 2018 - 2020, sẽ đạt được kết quả sau: 

a) Hỗ trợ tối thiểu 24 doanh nghiệp tham gia cải tiến, đổi mới công nghệ, thiết 

bị, nghiên cứu phát triển sản phẩm, nghiên cứu chế tạo thiết bị và công cụ sản xuất, 

thuê chuyên gia tham gia các hoạt động nghiên cứu phát triển, xây dựng hệ thống 

thông tin quản lý nguồn lực; 

b) Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về công nghệ, thiết bị phù hợp 

với nhu cầu của doanh nghiệp, công nghệ tiên tiến thông qua các hội thảo, hội 

thảo khoa học; 

c) Tổ chức hội thảo khoa học cho khoảng 100 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán 

bộ quản lý của các doanh nghiệp về nghiên cứu phát triển, quản lý công nghệ, 

quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới; 

d) Hỗ trợ 5 doanh nghiệp thành lập và sử dụng quỹ phát triển KH&CN 

của doanh nghiệp nhằm đầu tư nâng cao năng lực và trình độ công nghệ; 

e) Tối thiểu 500 lượt doanh nghiệp được cung cấp các thông tin hỗ trợ từ 

Nhà nước, các thông tin về KH&CN cần thiết, phục vụ cho lĩnh vực quản lý, đổi 

mới công nghệ của doanh nghiệp. 

VII. NGUỒN KINH PHÍ VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 

1. Nguồn kinh phí và nội dung chi: 

a. Nguồn kinh phí: 

- Khái toán tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 14.000.000.000 đồng 

(Mười bốn tỷ đồng)(2) được chi từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ do 

UBND thành phố giao cho Sở KH&CN hàng năm. Trong đó: 

+ Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 12.000.000.000 đồng. 

+ Chi phí các hoạt động chung của Chương trình: 2.000.000.000 đồng. 

- Hàng năm, căn cứ nhu cầu chi cho Chương trình, Sở KH&CN lập dự toán 

và cơ cấu vào nguồn vốn chi sự nghiệp KH&CN gửi Sở Tài chính xem xét, cân đối 

trình UBND thành phố phê duyệt trong dự toán chi hàng năm của thành phố. 

b. Nội dung chi: Chi các nội dung hoạt động chung của chương trình, 

bao gồm: 

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp; 

- Chi hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình, tổ chức vận 

động doanh nghiệp tham gia Chương trình; chi hoạt động thường xuyên, văn 

phòng phẩm; thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ; 
                                                 
(2) xem Phụ lục 
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- Xây dựng, phát hành các tài liệu liên quan đến quản lý và thực hiện  

Chương trình; 

- Chi tổ chức họp, hội nghị, hội thảo, hội thảo khoa học, tập huấn, sơ kết, 

tổng kết thuộc Chương trình; 

- Chi khảo sát hiện trạng doanh nghiệp trước khi xét duyệt, chi họp hội 

đồng xét duyệt, nghiệm thu, và kiểm tra tiến độ các dự án thuộc Chương trình; 

- Chi thẩm định nội dung, tài chính, chi thẩm định giá; 

- Chi tổ chức học tập kinh nghiệm, tham quan các mô hình cho thành viên 

Ban chỉ đạo Chương trình, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình; 

- Các chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động của Chương trình. 

2. Định mức hỗ trợ:(3) 

a) Hỗ trợ đến 30% kinh phí cho doanh nghiệp khi thực hiện dự án nghiên 

cứu cải tiến, đổi mới công nghệ, thiết bị, nghiên cứu chế tạo thiết bị và công cụ 

sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án. 

b) Hỗ trợ đến 30% giá trị hợp đồng mua các bí quyết công nghệ, giải pháp 

kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, thuê chuyên gia tham gia các 

hoạt động nghiên cứu phát triển R&D, xây dựng hệ thống thông tin quản lý 

nguồn lực. Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/hợp đồng. 

c) Trường hợp đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa đến 30% và không quá 1 tỷ 

đồng đối với các dự án đầu tư, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, dự 

án có ảnh hưởng tích cực với công đồng, dự án sản xuất sản phẩm ngành công 

nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp mũi nhọn thành phố Cần Thơ như chế 

biến nông, lâm, thủy sản; ngành dệt may và da giày; ngành cơ khí, ngành hóa 

chất, dược phẩm và phân bón; ngành điện tử, công nghệ thông tin. Trong trường 

hợp mức hỗ trợ hơn 500 triệu đồng/dự án, hợp đồng, Sở KH&CN và Sở Tài 

chính sẽ trình UBND thành phố phê duyệt. 

d) Đối với dự án được thống nhất hỗ trợ, doanh nghiệp tự chịu trách 

nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu cải tiến, đổi mới 

công nghệ, thiết bị theo thuyết minh dự án được phê duyệt và thực hiện thủ tục 

thanh quyết toán theo quy định của Chương trình. 

e) Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 2 (hai) dự án, hợp đồng/năm 

quy định tại điểm a, b, c mục 2, phần VII. Thời gian thực hiện mỗi mô hình, dự 

án không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

VIII. HỒ SƠ, THỦ TỤC 

1. Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ: 

                                                 
(3) áp dụng Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 

2014 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN, đồng thời có cân đối phù hợp từ nguồn kinh 

phí sự nghiệp khoa học công nghệ địa phương. 
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a) Doanh nghiệp đề nghị thực hiện các dự án nộp các hồ sơ gồm: 

- Phiếu đề nghị hỗ trợ từ Chương trình (theo mẫu). 

- Thuyết minh đề tài, dự án (theo mẫu). 

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh (bản sao). 

- Các hồ sơ liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm trước liền kề 

(bản sao). 

- Báo cáo quyết toán thuế của năm trước liền kề để xác minh tổng nguồn 

vốn hoặc tổng doanh thu (bản sao). 

- Các hợp đồng liên quan đến mua thiết bị, công nghệ (bản sao). 

- Các bản báo giá thiết bị, công nghệ. 

b) Các hồ sơ khác có liên quan (sau khi được phê duyệt): 

- Hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có). 

- Các hợp đồng khác thực hiện các nội dung được phê duyệt (nếu có). 

- Các hồ sơ có liên quan đến chất lượng sản phẩm (nếu có). 

2. Trình tự xét duyệt hỗ trợ: 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp phiếu đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án. 

Bước 2: Sở KH&CN xem xét nội dung phù hợp với yêu cầu Chương trình 

thì khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, thông báo và cung cấp mẫu viết thuyết 

minh dự án chi tiết (có trên website của Sở KH&CN) đến doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp viết thuyết minh dự án và kèm hồ sơ liên quan, gửi 01 bộ hồ sơ hoàn 

chỉnh đến Sở KH&CN. 

Bước 3: Sở KH&CN thành lập hội đồng tư vấn KH&CN (gồm 5 - 9 thành 

viên) là đại diện các cơ quan có liên quan, các chuyên gia tiến hành họp hội 

đồng xét duyệt hồ sơ dự án. 

- Nếu không được hội đồng thông qua, doanh nghiệp không thực hiện các 

bước tiếp theo. 

- Nếu dự án được hội đồng thông qua, thư ký hội đồng tổng hợp các ý 

kiến của thành viên hội đồng thành biên bản và gửi biên bản đến doanh nghiệp 

làm cơ sở chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự án. 

Bước 4: Sau khi doanh nghiệp chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự án theo biên bản 

họp hội đồng gửi lại Sở KH&CN. Sở KH&CN thành lập tổ thẩm định nội dung, 

kinh phí dự án. Tổ thẩm định nội dung, kinh phí họp đánh giá các nội dung dự 

án đã được chỉnh sửa, bổ sung và thẩm định phần kinh phí hỗ trợ dự án. 

Bước 5: Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung dự án theo biên bản thẩm định 

nội dung kinh phí và gửi lại Sở KH&CN. 
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Bước 6: Sở KH&CN lập biên bản thẩm định dự toán kinh phí thực hiện 

dự án. Biên bản được Sở KH&CN và Sở Tài chính thống nhất phê duyệt. Nội 

dung biên bản nêu rõ phần vốn hỗ trợ và phần vốn của doanh nghiệp. 

Sở KH&CN và Sở Tài chính thống nhất, trình UBND thành phố phê 

duyệt phần kinh phí hỗ trợ đối với dự án có mức hỗ trợ trên 500 triệu đồng. 

Bước 7: Ký kết hợp đồng thực hiện dự án giữa Sở KH&CN và doanh nghiệp. 

IX. THỦ TỤC CẤP PHÁT, THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ 

1. Về phân cấp phê duyệt mức hỗ trợ: 

a) Ủy quyền cho Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt/ký hợp đồng với mức 

hỗ trợ không quá 500 triệu đồng đối với các dự án, hợp đồng được hội đồng 

KH&CN xét chọn xem xét, thống nhất hỗ trợ. 

b) Giám đốc Sở KH&CN và Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp trình 

Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đối với các dự án, hợp đồng đã được hội 

đồng KH&CN xét chọn thống nhất hỗ trợ với mức hỗ trợ trên 500 triệu đồng. 

2. Thủ tục cấp phát kinh phí: 

a) Sở KH&CN ký hợp đồng hỗ trợ với doanh nghiệp có dự án được hội 

đồng xét duyệt thông qua. Việc ký hợp đồng hỗ trợ dựa trên các cơ sở sau đây: 

- Đối với dự án có mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng: Biên bản thẩm 

định dự toán kinh phí thực hiện dự án được Sở Tài chính và Sở KH&CN thống 

nhất phê duyệt. 

- Đối với dự án có mức hỗ trợ trên 500 triệu đồng: Văn bản phê duyệt dự 

toán kinh phí thực hiện dự án của UBND thành phố và Biên bản thẩm định dự 

toán kinh phí thực hiện dự án được Sở Tài chính và Sở KH&CN thống nhất phê 

duyệt trình UBND thành phố. 

- Thuyết minh dự án hoàn chỉnh được Sở KH&CN phê duyệt. 

- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì dự án. 

- Biên bản thẩm định nội dung kinh phí dự án. 

- Chứng thư thẩm định giá kinh phí thực hiện dự án, bao gồm phần kinh 

phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và phần vốn đối ứng của doanh nghiệp. Chứng 

thư thẩm định giá làm cơ sở tính mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước. 

Chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

b) Phương thức hỗ trợ. 

Sở KH&CN tạm ứng lần 1 tối đa 30% kinh phí theo hợp đồng hỗ trợ và 

70% kinh phí còn lại sau khi doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh quyết 

toán theo quy định tại khoản 3 dưới đây. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện dự án: 
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a) Sau khi nhận kinh phí hỗ trợ lần 1, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm tổ 

chức triển khai thực hiện theo thuyết minh dự án được phê duyệt (bao gồm nội 

dung được kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ). 

b) Sở KH&CN có trách nhiệm kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, lập hội 

đồng đánh giá nghiệm thu khi kết thúc dự án. 

4. Hồ sơ thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ: 

a) Doanh nghiệp cung cấp các chứng từ liên quan đến hoạt động đầu tư 

đổi mới công nghệ, thiết bị (bản sao công chứng) phù hợp nội dung dự án được 

duyệt, cụ thể: 

- Hợp đồng liên quan đến mua thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp ký 

với đơn vị cung cấp. 

- Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

- Hóa đơn tài chính theo quy định. 

b) Tài liệu nghiệm thu, quyết toán kinh phí đầu tư của dự án do Sở 

KH&CN tổ chức đánh giá. 

5. Kiểm tra thực hiện: 

Sở KH&CN chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành 

kiểm tra tại doanh nghiệp được hỗ trợ. Trong quá trình, kiểm tra nếu phát hiện 

doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định hỗ trợ thì dừng cấp phát kinh phí. 

6. Xử lý vi phạm: 

Doanh nghiệp bị phát hiện có hành vi gian lận để được hưởng hỗ trợ ưu 

đãi theo quy định này thì phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được cấp và bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian và phạm vi thực hiện Chương trình: 

a) Thời gian thực hiện: từ năm 2018 đến năm 2020. 

- Quý I năm 2018: Triển khai Chương trình được duyệt cho doanh nghiệp, 

sở, ngành, đơn vị liên quan. 

- Từ quý I năm 2018 đến hết quý II năm 2020: Tiếp nhận, xét duyệt, 

nghiệm thu các dự án thuộc Chương trình. 

- Quý III năm 2019: Sơ kết tình hình thực hiện Chương trình. 

- Quý IV năm 2020: Tổng kết kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 

2018 - 2020 và đề xuất phương hướng triển khai chương trình giai đoạn 2021 - 2025. 

b) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn thành phố. 

2. Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình: 

a) Thành phần Ban chỉ đạo Chương trình. 

- Trưởng Ban: Giám đốc Sở KH&CN. 
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- Phó trưởng Ban: Bao gồm đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN; Sở Công 

Thương. 

- Các thành viên bao gồm: đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ; 

đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, Hội Doanh nhân trẻ thành 

phố Cần Thơ; 02 đại diện phòng phụ trách chuyên môn thuộc Sở KH&CN. 

b) Nhiệm vụ ban chỉ đạo Chương trình. 

- Quản lý việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động 

chung của Chương trình; quản lý các dự án thuộc Chương trình, gồm: các hoạt 

động liên quan đến việc phê duyệt dự án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự 

án; nghiệm thu kết quả và quản lý kinh phí để thực hiện dự án. 

- Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình; hội 

nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết Chương trình; tổ chức nghiên cứu, khảo sát, học 

tập kinh nghiệm. 

3. Trách nhiệm của Sở KH&CN: 

a) Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. 

b) Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị 

giai đoạn 2018 - 2020. 

c) Phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV thành phố Cần Thơ 

để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn trong nguồn vốn đầu tư tiếp cận 

với nguồn vốn vay ngân hàng. 

d) Xây dựng và phê duyệt các biểu mẫu về hồ sơ đăng ký hỗ trợ, biểu mẫu 

phục vụ cho công tác tổ chức hội đồng xét duyệt, thẩm định các dự án, hội đồng 

nghiệm thu, biểu mẫu xét duyệt, quy trình hỗ trợ và các hướng dẫn khác. 

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thành phố, UBND quận, 

huyện tuyên truyền, phổ biến, xác định nhu cầu và hướng dẫn những nội dung 

thực hiện có liên quan đến việc hỗ trợ các dự án ứng dụng, hoàn thiện/đổi mới 

công nghệ, thiết bị cho doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng các tiến bộ khoa học 

công nghệ trên địa bàn toàn thành phố. Chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ đối với 

doanh nghiệp nông thôn. 

g) Lập hội đồng KH&CN để đánh giá xét duyệt, thẩm định các dự án đổi 

mới, cải tiến công nghệ của doanh nghiệp. 

- Thông báo kết quả thẩm định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp và thực hiện 

giám sát quá trình triển khai. 

- Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

- Lập hội đồng để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án của các 

doanh nghiệp. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thực hiện Chương trình này. 

http://dntct.org/
http://dntct.org/
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4. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành thành phố, quận, huyện: 

a) Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với 

Sở KH&CN trong việc tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành ý 

tưởng, thực hiện triển khai các dự án đổi mới/hoàn thiện công nghệ, thiết bị 

thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành mình; đồng thời tham gia hội đồng KH&CN. 

b) Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở KH&CN tham 

mưu UBND thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm và các 

nguồn khác cho hỗ trợ đổi mới công nghệ trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách 

của địa phương. 

c) Trách nhiệm của UBND quận, huyện: tuyên truyền, thông tin đến 

doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Chương trình. 

d) Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối 

hợp với Sở KH&CN thông tin, tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện 

chương trình. 

5. Trách nhiệm của các doanh nghiệp: 

a) Lập nhu cầu hoàn thiện/đổi mới công nghệ (theo mẫu) và đăng ký với 

Sở KH&CN. 

b) Tổ chức tiến hành triển khai dự án theo đúng nội dung, khối lượng, thời 

gian và kinh phí được thẩm định phê duyệt và ký hợp đồng. 

c) Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo trong quá trình triển khai 

theo quy định. 

d) Thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng hỗ trợ doanh nghiệp, nếu 

có sai phạm thì phải hoàn trả phần kinh phí mà Sở KH&CN đã hỗ trợ. 

6. Định kỳ hàng năm, Sở KH&CN báo cáo UBND thành phố về kết quả 

thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết vào quý III/2019 để có sự chấn chỉnh kịp 

thời; tổ chức tổng kết khi kết thúc Chương trình trong quý IV/2020 để đánh giá 

rút kinh nghiệm và đề xuất thực hiện trong thời gian tới./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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